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Београд, 13. новембар 2017.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Младен Шарчевић, министар
Поштовани министре.
На састанку одржаном 5. октобра 2017. године представника
министарстава просвете, финансија, рада, државне управе и локалне
самоуправе и представника Самосталног синдиката предшколског васпитања и
образовања Србије договорено је да свако у домену свога рада предузме
одговарајуће мере у решавању проблема у делатности предшколског
васпитања и образовања.
Наши НАЈАКТУЕЛНИЈИ ПРОБЛЕМИ СУ:
1. Неке предшколске установе нису оствариле повећање плате од 4% а неке
од 6%, а један број није остварио ни једно од ових повећање плате (10%).
Овакво стање је довело да предшколске установе у Србији три различите
основице за обрачун плата (допис и табела у прилогу);
2. У току је израда Закона о буџету за 2018. годину. Међутим, није нам јасно
на коју основицу ће се вршити обрачунавање повећање плата запосленима
у предшколским установама за 2018, и да ли ће се уопште повећавати плате
уколико и даље у Закону о буџету буде остала одредница да локалне
самоуправе „могу“ у складу са средствима вршити повећање плата за
2018. годину. Ми захтевамо да се реч „могу“ замени одредницом
„обавезно“. У том смислу, Синдикат је упутио допис министру финансија
који Вам у прилогу достављамо.
Из наведених разлога, неопходно је да најкасније до 25.
новембра примите представнике Самосталног синдиката предшколског
васпитања и образовања Србије ради договора о конкретним мерама за
реализацију наших захтева. С обзиром да је решавање ових проблема у
надлежности Министарства финансија, очекујемо да овом састанку
присуствује и представник тог министарства.
С поштовањем,
Председница
Љиљана Киковић
Достављено:
- Ана Брнабић
- Ивица Којић
- Славица Манојловић

